European Forum of National Laity Committees
Forum Européen des Comités Nationaux des Laïcs
Europäisches Forum der Nationalen Laienkomitees

Mensenrechten en de sociale leer van de katholieke Kerk
Omdat de Universele Verklaring van de Mensenrechten 70 jaar oud is, koos het Europees
Lekenforum (18 landen) als thema voor zijn bijeenkomst in Lissabon, Portugal ‘Mensenrechten,
christelijke waarden en de katholieke sociale leer’.
Inspirerende presentaties over voedselbanken, vluchtelingen, media en vrede sterkten onze
overtuiging dat een levens- en handelswijze gebaseerd op het Evangelie en de christelijke sociale
leer, ook bijdragen tot de realisatie van de mensenrechten. Dit is wat christenen kunnen en moeten
aanbieden in de samenleving.
Wij zijn er ons van bewust dat we als individuen en als organisaties verantwoordelijk zijn op te
komen voor de mensenrechten in elke situatie en voor alle mensen.
We verdedigen de vrijheid van religie in onze landen en wereldwijd. Alle religies dragen vrede in zich
en zouden eerder een deel van de oplossing dan van het probleem moeten zijn. Ze mogen niet
beperkt worden tot de privésfeer. Christenen moeten hun standpunten en overtuigingen openbaar
maken. In een cultuur van wederzijds respect is dialoog essentieel om elkaar te helpen in de
zoektocht naar waarheid.
Als individuen en als christelijke organisaties moeten we een antwoord bieden op de crisis in
gastvrijheid en het gebrek aan solidariteit met allen die in nood zijn en uitgesloten worden door de
samenleving, in het bijzonder de vluchtelingen en diegenen die leven aan de rand van de
samenleving.
We moeten onze samenleving wakker schudden en de verborgen en openlijke vervolging van
christenen in vele landen wereldwijd aanklagen. We moeten onze regeringen oproepen om te
handelen en de waardigheid van alle mensen te verzekeren.
Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat we ruimte moeten maken waarin iedereen kan zeggen
wat hij of zij te zeggen heeft. Dat houdt ook in toegang tot de media en wederzijds respect in dialoog.
Onze bekommernis voor de mensenrechten vraagt niet enkel een dialoog met andere denominaties
en religies maar we moeten ook leren van de wereld want daarin is God reeds aanwezig.
In deze dialoog moeten we duidelijk zijn waarvoor we staan en het risico nemen om anders te zijn.
Lekengelovigen werken ‘als kerkmensen midden in de wereld en als mensen van de wereld in het
hart van de Kerk’. (Puebla 786).
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