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Huis van het Vrijzinnig Humanisme

Dames en heren, ieder in uw hoedanigheden en kwaliteiten, 
deMens.nu,  wat  de  roepnaam  is  voor  de  Unie  Vrijzinnige  Verenigingen,  is  de
vertegenwoordiger  van  de  vrijzinnig  humanistische  levensbeschouwing  in  Vlaanderen  en
Brussel.

We  zijn  lid  van  de  Interlevensbeschouwelijke  Dialoog  in  Vlaanderen  en  Brussel.
We  namen  het  initiatief  tot  de  opstelling  van  een  gezamenlijk  persbericht  van  alle
levensbeschouwingen in Vlaanderen en Brussel naar aanleiding van de gruweldaden in Parijs
en de tragische gebeurtenissen in Kopenhagen. 

En op 14 januari ondertekenden we op uitnodiging van premier Michel op federaal niveau
samen met alle levensbeschouwingen een verklaring waarmee we onze gemeenschappelijke
wil bevestigden om de fundamentele vrijheden en de basiswaarden van onze samenleving te
verdedigen. 

Ik  citeer  uit  die  verklaring:  “Onze  waarden  zijn  universeel,  het  zijn  de  waarden  van  de
Verlichting, zoals de fundamentele vrijheden als de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid
van godsdienst, de gewetensvrijheid, de scheiding van Kerk en Staat, de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, het niet discrimineren.” 

Wat net geciteerd werd bindt ons allen. Het zijn universele waarden, mede ingeschreven in
de Universele Rechten van de Mens. Dat belet niet dat we de invulling daarvan verzorgen elk
vanuit het spirituele en filosofische gedachtengoed dat ons eigen is. Het resultaat kan niet
anders dan in vrijheid en respect bereikt worden. Daarom deze mars, allen samen voor een
verdraagzame, humane en solidaire samenleving. 

Dank u.

Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 



Op 14 januari, hebben vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten op initiatief van de
Belgische regering, een verklaring ondertekend waarmee ze de waarden onderschrijven waar
ook de vrijzinnigheid vandaag voor staat.

Het ging erom in uw naam het universele karakter te erkennen van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden. En in het bijzonder van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid
van denken, van pers en van godsdienst.

Opdat de angst, de haat, het terrorisme en de oorlog niet langer motor zouden zijn van de
Geschiedenis, hebben uw  leiders opnieuw het principe bevestigd van de scheiding tussen
Kerk en Staat, de waarden van de Verlichting, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de
weigering van elke vorm van discriminatie.

Aangezien u erkent dat eenieder het recht heeft zijn geloof en godsdienst vrij te kiezen, 
Aangezien u erkent dat men het recht heeft geen godsdienst te hebben,
Aangezien  u  erkent  dat  ieder  het  recht  heeft  kritiek  te  uiten  op  ideeën,  concepten  en
ideologieën,
Aangezien u het absolute respect voor de mens verdedigt,
toont u aan dat de incompatibiliteit van de godsdiensten met de vrijzinnigheid geen fataliteit
is.

Uit liefde voor de medemens, verzoek ik u, alsook uw religieuze leiders, om te verzaken aan
elke veroordeling of bestraffing niet alleen van de ongelovige en de agnosticus, maar ook van
de afvallige en de heiligschenner, en om uw wetten indien nodig aan te passen.
Dat is de prijs van het samenleven.
Een van de voorwaarden van het overleven van de Mensheid.

Henri Bartholomeeusen, Voorzitter van de Centre d’Action Laïque


