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e Transatlantic Christian Council (TCC) verkeerde afgelopen
dagen letterlijk in de schaduw van de Amerikaanse macht.
Het gebouw van het Center for Christian Statesmanship, dat
de TCC gebruikte, staat op loopafstand van het Congres.

Beleid Obama ontmoet groot onbegrip
Evert van Vlastuin

Onder christelijke
Republikeinse leden van het
Amerikaanse Congres bestaat
diep onbegrip over het mensenrechtenbeleid van de Democratische president Obama.

WASHINGTON.

Dat bleek de afgelopen dagen tijdens de eerste Amerikaanse conferentie van de Transatlantic Christian Council (TCC). Eind vorig jaar
hield deze nieuwe organisatie haar
oprichtingsconferentie in Brussel.
Vanaf woensdag belegde de TCC
drie dagen van bijeenkomsten in

Washington. De conferentie vond
deels plaats in de stijlvolle bibliotheek van het Capitool, het parlementsgebouw van de Verenigde
Staten.
„Obama heeft de homorechten
tot centrum van de mensenrechten verheven”, stelde de Amerikaanse parlementariër Frank
Wolf. „Hij beoordeelt er zelfs andere landen op.” Zelf heeft hij de
„vervolgde kerk” als speerpunt
van zijn werk. „Niemand komt
voor hen op.”
Congreslid Chris Smith toonde
zich zeer verontwaardigd over de
„onverschilligheid” van de presi-

dent ten opzichte van vervolgde
christenen. „Dat kan alleen maar
omdat hij ongevoelig is voor de
fundamenten van het christelijk
geloof.” Smith had één goede raad
voor de conferentiebezoekers:
„Spreek je uit tegen religieuze vervolging.”
Volgens Wolf omvat het staan
voor godsdienstvrijheid ook het
opkomen voor de rechten van
anderen. „Dat betreft dus ook de
boeddhisten en bahai die in gevangenissen zitten.”
Wolf was teleurgesteld in zijn eigen presbyteriaanse kerk. Recent
vroeg hij die om hem te steunen

in zijn pogingen een speciale gezant naar het Midden-Oosten te
sturen om daar voor de christenen
op te komen. „Dat wilde men niet,
omdat men bang was de moslims
daarmee te kwetsen. Kerken die
nooit moedig zijn, hebben op den
duur geen functie meer.”
Een andere benadering toonde
de Italiaanse filosoof en politicus
Rocco Buttiglione. Het homohuwelijk is volgens hem niet de
grootste bedreiging van het gezinsleven. „Kinderen hebben instinctief behoefte aan een vader
en moeder die elkaar liefhebben”,
aldus Buttiglione.

„Zoeken naar
vrienden om
kwaad te keren”
José
Ortiz
ziet in de Dominicaanse
Republiek de
christelijke
beschaving
verzwakken.
„Onze grondwet met de beOrtiz.
scherming van
beeld RD
het ongeboren
leven en het traditionele huwelijk
staan onder druk van de Verenigde Naties en de Europese Unie.
Ik zoek op deze conferentie
vrienden die kunnen helpen het
kwaad te keren. Ik wil daar zelf
ook deel van zijn. Het is zeker bemoedigend om mensen van over
de hele wereld te ontmoeten die
God willen dienen en die ook in de
politiek actief zijn.”

„VS naar EP over
vrijheid van
godsdienst”
Susan
Kerr
van
Christian Solidarity
Wo r l d w i d e
(CSW)
werd
vooral aangetrokken door
het
thema
godsdienstvrijKerr.
heid op de conbeeld RD
ferentie.
„Mijn indruk is dat de Amerikanen hier toch anders mee omgaan dan Europeanen, maar ik
weet nog niet precies hoe. Net als
Frankrijk hebben de VS een strikte scheiding tussen kerk en staat,
maar toch is het anders. Interessant vond ik te horen dat de Amerikaanse regering meer wil gaan
ondernemen in het Europees Parlement rond godsdienstvrijheid.”

VRIJHEID EN MENSENRECHTEN
Past godsdienstvrijheid in deze moderne tijd wel bij de mensenrechten? Dat was een van de vragen waarover de Transatlantic Christian Council
(TCC) de afgelopen dagen een conferentie belegde in Washington (foto’s linksboven en rechts). Tijdens een herdenking van de aanslagen op het Pentagon las
legerpredikant kolonel Staley Psalm 46, net als tijdens de nationale herdenking enkele dagen na de aanslag in 2001 (linksonder). beeld Mario van Voorst

WASHINGTON.

„Geloof na 9/11 verdacht”
Na 11 september 2001 is er een risico
dat iedereen die een „legitiem
geloof” heeft, onder verdenking staat.
Dat zei kolonel Allen Staley
(pastor bij het Pentagon) gisteren tijdens de herdenking van
de aanslagen tijdens de TCCconferentie in het gebouw
van het Center for Christian
Statesmanship in Washington.
Christenen moeten daar
echter niet bitter onder zijn,
aldus Staley. „Jezus leert ons
te vergeven en te bidden voor
onze vijanden.”

WASHINGTON (RD).

De aanslagen hebben Amerika
geleerd dat wij „niet immuun”
zijn voor rampen. „We zijn alleen veilig in God.”
Kolonel Larry Racster had op
dinsdag 11 september 2001
eigenlijk op het Pentagon
moeten zijn voor zijn werk
als legerpredikant. „Achteraf
dank ik God voor het verkeersongeluk van onze zoon, waardoor ik niet op kantoor was.
De man met wie ik die dag een
afspraak had, behoorde tot de
184 mensen die bij de aanslag
op het Pentagon zijn omgekomen.”

Groter besef van dreiging
Bij de bondgenoten
van de Verenigde Staten is het
de laatste jaren duidelijker geworden hoe gevaarlijk de bedreiging van de godsdienstvrijheid
eigenlijk is.

WASHINGTON.

Dat zei Brian Bachman woensdag
op de openingsdag van de TCCconferentie.
Bachman is onderdirecteur van
het bureau voor internationale religieuze vrijheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de
VS. Vooral de laatste maanden zijn
de problemen wereldwijd doorgedrongen, door het optreden van
de jihadstrijders in Syrië en Irak.

Het bureau van Bachman rapporteert over schendingen van de
godsdienstvrijheid in de hele wereld, behalve in de VS zelf. Bachman: „Bijna overal op de wereld
staat deze vrijheid onder druk.
Ook een streng secularisme kan
de vrijheid beperken, door mensen te verbieden religieuze kleding te dragen of rituele slacht en
besnijdenis te verbieden.”
Binnenkort spreekt Bachman
met belangenorganisaties over het
recht op homeschooling. In Duitsland en Zweden heeft de politie
ingegrepen bij gezinnen die thuisonderwijs bieden. „Na dat overleg
kijken of we kunnen helpen.”

„Zaken voor
christenen staan
er slecht voor”
Daniel
von
Wachter van
de Akademie
für Philosophie
in
Liechtenstein raakte er
op de conferentie van doordrongen
dat
Wachter.
de zaken voor
beeld RD
christenen in
het Westen er slecht voorstaan.
„Vooral Congreslid Chris Smith
maakte duidelijk dat de situatie
heel urgent is. Ook Buttiglione
benadrukte dat met het christenzijn lijden verbonden is. Voor de
vroege christenen was lijden voor
Gods zaak ook een vreugde. Het
delen van dit soort inzichten op
zo’n conferentie is altijd een genoegen.”

