Transatlantic Christian Council (TCC)
Missie New York and Washington D.C. (December 3-12, 2014)
Verslag van de Trans-Atlantische Top op 5 december 2014 op het Hoofdkwartier van de
Verenigde Naties in New York
Samenvatting:
De eerste aanleiding voor het bezoek van TCC aan de VS was de uitnodiging aan TCC om
deel te nemen aan een Trans-Atlantische Top in het gebouw van de Verenigde Naties op 5
december in New York. Deze ging over het inbrengen van het concept van het natuurlijke
gezin in de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de VN. Deze ververste doelen
zullen van 2016-2030 gelden als leidende criteria voor het geven van hulp aan landen bij
ontwikkeling door de VN. Dit geldt ook voor zaken als huwelijk en abortus. Het gezin, toch
de fundamentele bouwsteen van de samenleving, komt nu niet in de ontwerp tekst voor.
Daarbij moeten nog oppassen dat het ‘natuurlijke’ gezin niet wordt gekaapt door de
agressieve LGTB (Lesbian, Gay, Transgender, Bi-sexual) lobby en wordt ingevuld langs
lijnen van vrije seksuele expressie. Zo een normvervaging op wereldschaal zou desastreus
zijn voor het natuurlijke gezin als normatief en christelijk concept en zou een verdere
uitholling en onthechting van gezin, ouder- en kindschap opleveren. Samen met andere
partners was TCC in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan de formulering van
beleid in deze en dit over te brengen aan Mr. Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de VN.
Omschrijving van de Vergadering
Een Trans-Atlantische Top op 5 december 2014 vond plaats op het VN-Hoofdkwartier in
New York en had als doel de oprichting van een Politiek Netwerk voor Waarden en ook de
versterking van het gezin voor duurzame ontwikkeling. Ongeveer 100 beleidsmakers en
leiders uit het maatschappelijk middenveld deden mee aan de conferentie, waaronder Todd
Huizinga en Henk Jan van Schothorst (http://www.politicalnetworkforvalues.org/participants1.html), en eindigde met een receptie op de Hongaarse ambassade. De aanleiding voor de Top
was de viering van de 20ste verjaardag van het internationale jaar van het gezin. Het gekozen
tijdstip was gekozen tegen de achtergrond van het tegen het eind lopen van de
onderhandelingsproces over de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (Sustainable
Development Goals – SDG’s) door de VN-landen. Deze SDG’s zullen de Millennium
Development Goals (2000-2015) vervangen en zullen de leidende gids zijn en criteria
aangeven voor ontwikkelingshulp over zaken als huwelijk en abortus voor de komende 15
jaar. Het woord ‘gezin’ komt op dit moment niet voor in de 17 geformuleerde ontwerp
doelstellingen.
Enkele opmerkingen:
1. Het is belangrijk dat het natuurlijke gezin als concept ingevoegd wordt in de SDG’s. De
definitie van het begrip ‘gezin’ mag niet gekaapt worden door LGTB (Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender) activisten en hun agenda.
2. Het was goed voor TCC om aanwezig te zijn bij deze vergadering, waar voornamelijk
politici en vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld aanwezig waren om
zaken rond het natuurlijke gezin te behartigen.
3. De vergaderdocumenten en de zogenaamde ‘Decaloog van Commitment van het Politieke
Netwerk voor Waarden van Menselijke Waardigheid en het Algemeen Nut’ bevat

waardevolle punten welke de TCC steunt. Een belangrijke notie miste echter: er was geen
verwijzing naar het Christelijk geloof als uitgangspunt en basis voor gehuldigde principes.
Juist dit gebrek toont de toegevoegde waarde van TCC als ontwikkelaar van een transAtlantisch netwerk specifiek vanuit een Christelijk Perspectief. Daarbij is de agenda van TCC
breder van omvang in zaken die het wil aankaarten en aanpakken.
4. Het netwerk had een hoog gehalte van Spaanse en Latijns-Amerikaanse inbreng, meer dan
de helft van de deelnemers kwam daar vandaan. Oprichter is het voormalige lid van het
Europees Parlement en voormalige Minister van Buitenlandse Zaken de Spanjaard Jaime
Machor Orejo. Mw. Lola Velarde, ook uit Spanje en directeur VN-zaken van het Instituut
voor Gezins Beleid in New York was de drijvende kracht achter de organisatie van het
gebeuren.
5. Het Spaans/Latijns-Amerikaanse overwicht kwam ook uit in de aangetreden sprekers.
Andere sprekers waren onder meer Mr. Zoltan Balog (Hongaars Minister van het department
personeelszaken), Mr. Jeff Fortenberry (US Congressman), Dr. Helen M. Alvare (Professor
bij George Mason University School of Law), Mr. Jan Figel (Vice-President van de National
Council uit Slowakije) en Mr. Chris Smith (US Congressman).
6. Deelnemers waren onderscheiden in twee categorieën: Beleidsmakers aan de ene kant en
Vertegenwoordigers uit het Maatschappelijk Middenveld en Academici aan de andere kant.
De middag was gereserveerd voor een Interparlementaire Ronde-Tafel met bijdragen van met
name Beleidsmakers. TCC-bestuurslid Todd Huizinga nam deel vanwege het Acton Institute,
Henk Jan van Schothorst uit naam van de Transatlantic Christian Council.
7. Het organiserende Comité bestond uit de volgende politieke netwerken: Red Accion Etica
Politica, World Action of Parliamentarians for Life and Family, Asociation Familia Y
Dignidad Humana and the European Christian Political Movement, en de volgende
organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld: Red Familia, Fundacion Valores Y
Sociedad, CitizenGo, C-Fam, National Organization for Marriage, Alliance Defending
Freedom, World Congress of Families, Institute for Family Policy and Global Responsibility.
TCC was ook uitgenodigd om een ondersteunende organisatie te zijn in juni. We besloten om
eerst de waarnemer status aan te nemen.
8. Verschillende deelnemers waren ook aanwezig bij het diner voorafgaand aan het Europees
Gebedsontbijt in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel op 2 december en ook
op het Europees Gebedsontbijt op 3 december. Henk Jan van Schothorst was aanwezig bij het
diner in Brussel op 2 december.
Conclusie
Het politieke Netwerk voor Waarden is een netwerk van verbondenen voor TCC. Het was
waardevol om in New York aanwezig te zijn en om bij te dragen aan de verdediging en
bevordering van het natuurlijke gezin in het formuleren van beleid binnen een vruchtbare
netwerk omgeving. TCC’s eigen Trans-Atlantische netwerk vult een ‘niche in de markt’ als
een netwerk wat werkt vanuit een christelijk perspectief.
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