SAMENVATTING START CONFERENTIES TCC:
BRUSSEL (2013) EN WASHINGTON, D.C. (2014)

(Oplegmemo bij de conference reports)

Inaugural Conference Transatlantic Christian Council (TCC), 4 December 2013, Brussels
Dat de TCC in een grote behoefte voorzag blijkt onder meer uit de enorme opkomst van relevante
betrokkenen rond het publieke debat en de formulering van overheidsbeleid bij de conferentie van 4
december 2013. Het thema ‘Sustainable Freedom’ (Duurzame Vrijheid) en de in de uitnodiging
benoemde doelstellingen van TCC bleken grote aantrekkingskracht te hebben. Dat gold ook voor de
geboden mogelijkheid tot netwerken op hoog niveau. Aan de deelnemerslijst is in een oogopslag het
niveau van de aanwezigen te zien zoals: journalisten, studenten, academici, leidende ngovertegenwoordigers, nationale en Europese parlementariërs, ook vanuit Amerika, voormalige
ministers en eurocommissarissen, hoge ambtenaren zowel nationaal, Europees als bij de NAVO,
vertegenwoordigers van kerken, diverse ambassadeurs, een prins, zakenlieden, vertegenwoordigers
van wetenschappelijke instituten van politieke partijen uit diverse landen van diverse ideologische
snit, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Op het moment van het ter perse gaan van de lijst stonden
er 175 namen van mensen op die zich geregistreerd hadden. Uiteindelijk zijn er meer dan 200
mensen geweest uit meer dan 20 landen. Van Portugal tot Griekenland, van Litouwen tot Ierland en
van alles wat daar tussen ligt. Zo’n 30 Amerikanen kwamen, maar ook mensen uit diverse Afrikaanse
landen en uit China, Australië en Latijns-Amerika. Hiernaast hebben we van vele genodigden die
verhinderd waren, of anderszins niet in staat waren te komen, positieve reacties gehad. Wat de
afkomst betreft: het waren niet allen politiek of ideologisch gelijkgezinden. De TCC beperkt zich niet
tot een groep van gelijkgezinden of alleen diegenen die zich tot haar doelstellingen aangetrokken
voelen, maar oriënteert zich breder met haar inzet en aangaan van het publieke debat. Er waren proEuropeanen en euro-kritische deelnemers, christenen en niet-christenen. Deelname was open en
gratis.
Met de lijst van 20 sprekers in de hand, ongeveer evenredig verdeeld over Amerikanen en
Europeanen, kan voor degenen die bekend zijn met het werkterrein van TCC niet anders gezegd
worden dat de conferentie een doorslaand succes is geweest. Een gloednieuwe organisatie, van nog
geen jaar oud, die zich op het beoogde speelveld nog niet eerder als zodanig gepresenteerd en
waargemaakt had, heeft hiermee in de ogen van de betrokken spelers op haar werkterrein de credits
gekregen. Hiermee heeft TCC een belangrijk doel voor 2013 behaald. Een trans-Atlantisch netwerk is
ontwikkeld en met de bespreking van het thema zijn traditionele deugden bevorderd. Het
overheidsbeleid is beïnvloed vanuit een christelijk perspectief. Veel deelnemers hebben gemerkt dat
ze niet alleen staan in hun overtuigingen en nemen dat immers mee terug naar hun landen en
posities rondom de formulering van overheidsbeleid. Verder zijn de grootste verworvenheden van
onze politieke systemen, die alle in meerdere of mindere mate aan de orde zijn gekomen tijdens de
conferentie, aangemoedigd en beschermd. Nadrukkelijk is ook het gezin aan de orde gekomen als
hoeksteen van de samenleving. Meer informatie is te vinden in het conference report en op de
website: www.tccouncil.org .

Transatlantic Christian Council (TCC) Events van 10 – 12 September, 2014, Washington D.C.
Deze samenvatting gaat bij een geschreven verslag met foto’s van de drie events in Washington D.C.
van 10 – 12 september 2014. Veel komt overeen met het hierboven beschrevene over de conferentie
van 4 december in Brussel. Doornemen van het bijgevoegde verslag is zeer de moeite waard.
Youtube filmpjes van de bijdragen en discussie voor de website zijn nog in ontwikkeling. Hierbij in
een notendop alvast het volgende genoemd over de events:
-

De eerste event op 10 september en op de morgen van 11 september was een serie van
ontmoetingen met Europese ambassadeurs in de VS, met zes leden van het Congres en staf,
met het bureau Europese Zaken en ook met de directeur van de afdeling International
Religious Freedom (Internationale Vrijheid van Godsdienst) beiden van het Amerikaanse
Ministerie van Buitenlandse Zaken en met leiders van denktanks en dominees van de Senaat
en het Pentagon. 40 mensen hadden zich voor deze series of meetings geregistreerd.

-

Het tweede event betrof de grote conferentie in de middag van 11 september, gehouden in
de Members Room of the Library of Congress. In een full house luisterden 130 geregistreerde
deelnemers naar en debatteerden met gerenommeerde sprekers als de voormalige directeur
van Shell en senator, Congressleden en een voormalig kandidaat eurocommissaris, minister
en parlementslid, afgesloten met een netwerk receptie. Hoofdthema was: ‘Do Religious
Freedom and Human Rights Clash in Today’s Democracies?’.

-

Het derde event vond plaats op 12 september in het Capitool. Voor deze bijeenkomst op
basis van persoonlijke uitnodigingen aan experts hadden zich 60 mensen aangemeld. Thema
was: ‘Engaging as Christians in the Global Public Square: Development of an International
Network of Christians in Think Tanks.’ Een interessante line-up van sprekers was geregeld. De
uitkomst van deze laatste bijeenkomst is overigens dat we nu bezig zijn 6 werkgroepen te
vormen rondom vooraf geselecteerde thema’s. Deze experts gaan aan het werk hiermee,
met als doel een transatlantische denktank te vormen. Na een tussenstand over 1 jaar hopen
we deze over ongeveer 2 jaar op de rit te hebben.

De 3 aparte programma’s van 10, 11 en 12 september gingen gepaard met per activiteit aparte
deelnemerslijsten van deze 3 activiteiten. Op deze wijze zijn ze ook als gescheiden stukjes
opgenomen in genoemd conferentie report. De locaties voor deze gratis toegankelijke conferentie
werden gratis ter beschikking gesteld.
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