
Als wij vandaag met velen door de straten van onze hoofdstad hebben gewandeld, is het 
omdat wij het moment rijp vinden om een sterk signaal te stellen. Wij hielden halt bij huizen 
van gebed en levensovertuiging, omdat dit plekken zijn die het hart voeden en het geweten 
vormen. Onze steden hebben zulke plekken nodig, en wij zijn blij in een land te leven waar 
wij vrij ons geloof kunnen beleven, waar we vrij kunnen spreken over wat ons inspireert. 

In naam van Sant’Egidio, die deze mars heeft gecoördineerd, dank ik alle vertegenwoordigers 
van de levensbeschouwingen die hier mee hun schouders hebben onder gezet. Dank u voor 
een unieke samenwerking. Ik dank ook alle vertegenwoordigers van de meer dan honderd 
organisaties die dit initiatief als partner wilden steunen. 

Wij zijn ons bewust van de verschillen die er leven tussen onze godsdiensten en 
levensbeschouwingen, maar vandaag willen we benadrukken wat ons verenigt: ons verlangen 
om in vrede samen te leven, om vrijheid van godsdienstbeleving en meningsuiting te 
verbinden met respect voor wie een andere opinie heeft. 

Want de democratische burgerlijke vrijheden, die ons dierbaar zijn, en die we samen willen 
verdedigen, zijn alleen leefbaar als ze beleefd worden met andere fundamentele menselijke 
waarden die het vreedzaam samenleven mogelijk maken: wederzijds respect, begrip, het 
beoefenen van de kunst van de dialoog en de ontmoeting, fijngevoeligheid en hoffelijkheid. 

De ergste en meest verwerpelijke vorm van angst voor de diversiteit is fundamentalisme en 
totalitarisme, waarin de ‘andere’ wordt gedemoniseerd, waarin de ‘andere’ moet worden 
vernietigd. Wij leven mee met alle slachtoffers van dit geweld: joden, christenen van 
verschillende kerken, soennieten, sjiieten, yezidi, of mannen en vrouwen van welke 
overtuiging ook.  

De terreur wil ook in Europa angst en verdeeldheid zaaien, maar daarop geven wij vandaag 
een sterk antwoord: zij aan zij in vrede, samen voor vrijheid en respect. 

Wij willen de jonge generaties een ander ideaal meegeven: te werken aan verzoening, dialoog 
en ontmoeting, te bouwen aan een wereld waar plaats is voor iedere man en iedere vrouw, 
welke zijn of haar overtuiging ook is, te vechten voor vrede. Dat is een grote droom, een groot
visioen, waard om voor te leven. Of zoals paus Franciscus onlangs zei: “Beste jongeren, 
begraaf uw talenten niet. Heb geen schrik om grote dromen te koesteren”. Zonder dromen en 
idealen verstikt onze wereld. 

Vanuit Brussel, het hart van Europa, zetten wij deze droom voor de mensheid kracht bij: 
samen in vrede, in vrijheid en respect. Dit komt niet vanzelf, goede wetten kunnen helpen, 
maar het kan door geen enkele overheid worden opgelegd. Daar moeten wij, mensen met 
gezond verstand en van goede wil, samen aan bouwen. De 21ste eeuw heeft een nieuw 
humanisme nodig, dat vorm krijgt door de samenwerking van religieuze en seculiere tradities.

Enkele maanden geleden lanceerden velen samen met de gemeenschap van Sant’Egidio 
vanuit Antwerpen een boodschap aan de wereld: ‘Peace is the Future’, vandaag willen we 
vanuit Brussel zeggen dat het mogelijk is een nieuwe grammatica te schrijven (niet van het 
Nederlands of het Frans) maar een grammatica van het samenleven: een nieuw “wij” maakt 
ons sterker dan de angst, krachtiger dan het geweld en vooral hoopvol voor de toekomst.
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